
 

 

Independent Study Project 

An American University Accredited Research Program in the Yellowstone 

 

 

 

The Independent Study Project (ISP) is a university accredited academic program of YESPI.  Students 

who complete an ISP will earn two or three American university credits depending on the total hours of 

field research.  Montana Tech, a public four-year university under the Montana University System, will 

award the credits and these credits can be transferred to any American university that the student may 

apply to in the future.  

The course syllabus for the ISP program combines classroom lectures and activities with field research 

work in the Greater Yellowstone Ecosystem.  The ISP is embedded in the YESPI Summer Academy 

programs.  Students will be expected to select a topic, develop a hypothesis, write a research plan, and 

then conduct either 45 or 90 hours of field research to test their hypothesis.  They must then present and 

defend their research findings to a full committee.  This program is a collaboration between YESPI and 

Montana Tech. 

The topics for the ISP is up to the student.  However, YESPI has several suggested topics (detailed in this 

document) that are relevant to the environment of the Greater Yellowstone Ecosystem.  Most importantly, 

students are encouraged to think creatively, ask good questions, observe their subjects up close, and most 

crucially do so outside of a classroom and completely in the environment of the Yellowstone.  This 

experience is what will earn the student the university credits, but also a lifetime experience. 



 

 

Independent Study Project - Dự án Nghiên cứu độc lập  

Chương trình nghiên cứu tại Yellowstone được công nhận 

 bởi khối trường đại học Mỹ  

 

 

Dự án Nghiên cứu độc lập - Independent Study Project (ISP) là chương trình của YESPI được công nhận 

bởi khối đại học Mỹ. Học sinh hoàn thành ISP tương đương hoàn thành 2 hoặc 3 tín chỉ đại học tuỳ vào 

khối lượng thời gian nghiên cứu thực địa. Montana Tech, trường đại học công lập hệ bốn năm thuộc Hệ 

thống Đại học Montana, sẽ cấp tín chỉ và sau đó, học sinh có thể sử dụng tín chỉ này ở bất kỳ trường đại 

học nào tại Mỹ mà họ theo học.  

Giáo trình của ISP bao gồm các giờ học trên lớp và các hoạt động nghiên cứu thực địa tại Hệ sinh thái 

Greater Yellowstone. ISP nằm trong các chương trình Học hè YESPI. Tại đây, học sinh được yêu cầu 

chọn đề tài, lập giả thiết, lên kế hoạch nghiên cứu và tiến hành 45 tới 90 giờ nghiên cứu thực địa để kiểm 

chứng giả thiết họ đưa ra. Sau đó, học sinh phải thuyết trình và bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình trước 

một hội đồng học thuật. Đây là chương trình đào tạo do YESPI và Montana Tech phối hợp triển khai.  

Học sinh được toàn quyền lựa chọn đề tài ISP. Tuy nhiên, YESPI có đề xuất một vài đề tài phù hợp với 

môi trường tại Hệ sinh thái Greater Yellowstone (chi tiết sẽ được nhắc tới trong tài liệu này). Điều quan 

trọng nhất là học sinh được khuyến khích tư duy sáng tạo, trau dồi khả năng đặt câu hỏi và quan sát sự 

vật, hiện tượng một cách sắc bén, bên ngoài không gian lớp học, hoàn toàn hoà mình vào thiên nhiên của 

Yellowstone. Bài tập này không chỉ giúp học sinh giành tín chỉ đại học mà còn là trải nghiệm đáng nhớ 

trong đời. 



 

 

Classroom Subject Requirements 

 

 

Field Research Requirements 

15 hours 45 or 90 hours 

 
Research Methodology and Planning – 6 Hours  

 

Students will study research methods and the 

development of a scientific hypothesis on a specific 

topic that can be tested in the field.  The final 

deliverable of this class will be a research plan 

outlining the field research required to adequately test 

the student’s hypothesis and complete the ISP. 

 

 

Presentation Techniques – 3 Hours  

 

Students will learn various methods and tools to 

design, develop, and then practice presenting a full 

research project to an academic committee.  This is in 

preparation for their own ISP presentation which will 

take place at the end of the YESPI program. 

 

 

 

Photography Lecture and Workshop – 3 Hours  

 

Students will study and learn photography concepts 

and techniques using their own smart phones or DSLR 

cameras.  The primary goal is to be able to set up and 

shoot high quality digital photos that will be used to 

present data and findings for the final presentation of 

their ISP. 

 

 

Photographic Editing and Presentation – 3 Hours  

 

This session will introduce various photo editing 

software programs and tools.  The students will learn 

how to edit and effectively develop photographs for 

their ISPs as well as other deliverables. 

 

 

 
The field research requirement will be 45 or 90 hours 

for the Summer Academy.  This is to earn one or two 

credits to be combined with the one credit earned from 

the classroom lectures and workshops for a total of two 

or three credits earned.  Summer students must decide 

whether they will pursue 45 or 90 hours of field 

research work.  

 

The field work will take place over the entire course of 

the respective programs in the Yellowstone.  YESPI 

staff will be on-hand at each step of the way to help the 

students gain access to the field and information 

sources for each ISP topic.   The field hours should be 

accumulated within the following areas and they must 

add up to 45 or 90 hours of field work. 

 

 

The hours noted below are suggested time spans with 

the expectation that some fields may overlap. 

 

 Field Observations and Photography – 10 

to 25 hours 

 Interviews with Informed Sources – 5 to 

10 hours 

 Field Surveys – 5 to 10 hours 

 Secondary Research (Internet, library, 

bookstores, etc...) – 5 to 15 hours 

 Data and Sample Collection – 5 to 10 

hours 

 Data Collation and Editing – 5 hours 

 Photo Editing – 5 hours 

 Presentation Preparation and Editing of 

the ISP Final Presentation – 8 hours 

 Presentation and Defense of the Final ISP 

Presentation – 2 hours 

 



 

 

 

Học phần trên lớp 

 

 

Học phần nghiên cứu thực địa 

15 giờ 45 hoặc 90 giờ 

 
Phương pháp nghiên cứu và lập kế hoạch - 6 giờ  

 

Học về các phương pháp nghiên cứu và lập giả thiết 

khoa học theo chủ đề cụ thể và kiểm chứng giả thiết 

trong môi trường thực địa. Mục tiêu của lớp học là học 

sinh thiết lập kế hoạch nghiên cứu, trong đó đưa ra các 

cách thức nghiên cứu thực địa cần thiết để kiểm chứng 

giả thiết một cách toàn diện và hoàn thành dự án ISP 

của mình. 

 

Kỹ năng thuyết trình - 3 giờ 

 

Lớp học cung cấp các phương pháp và công cụ để thiết 

kế, xây dựng và tạo điều kiện cho học sinh luyện kỹ 

năng thuyết trình một dự án nghiên cứu tới hội đồng 

học thuật. Đây là phần chuẩn bị cho bài thuyết trình 

ISP của học sinh vào cuối chương trình YESPI.  

 

Lớp học và Xưởng Nhiếp ảnh - 3 giờ 

 

Tìm hiểu và trau dồi các khái niệm và kỹ năng chụp 

ảnh sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy ảnh 

DSLR. Mục tiêu cốt lõi là khả năng dựng bối cảnh và 

chụp ảnh kỹ thuật số chất lượng cao phục vụ việc thể 

hiện dữ liệu và nội dung bài thuyết trình ISP của học 

sinh.   

 

Chỉnh sửa và trình bày ảnh - 3 giờ 

 

Giới thiệu các phần mềm và công cụ chỉnh ảnh. Học 

sinh sẽ học cách chỉnh sửa, tạo hiệu ứng ảnh cho các 

bài tập của khoá học nói chung và ISP nói riêng.  

 

 

 
Đối với chương trình Học hè Summer Academy, phần 

nghiên cứu thực địa sẽ kéo dài tổng cộng 45 hoặc 90 

giờ, tương đương với 1 hoặc 2 tín chỉ. Kết quả này 

cộng với 1 tín chỉ khi hoàn thành các lớp học sẽ quyết 

định số lượng 2 hoặc 3 tín chỉ mà học viên nhận được 

khi tổng kết chương trình. Học sinh tự lựa chọn 

chương trình nghiên cứu thực địa 45 giờ hoặc 90 giờ.  

 

Quá trình thực địa sẽ xuyên suốt trong toàn bộ các 

chương trình triển khai tại Yellowstone. Nhân viên của 

YESPI luôn có mặt bên cạnh học sinh để giúp các em 

tiếp cận khu vực thực địa và các nguồn thông tin cần 

thiết phục vụ các đề tài ISP. Giờ thực địa được cộng 

gộp từ các đầu mục hoạt động dưới đây và phải đạt 

tổng cộng 45 hoặc 90 giờ. 

 

Đây chỉ là số giờ ước tính và một số đầu mục hoạt 

động sẽ chồng chéo nhau. 

 

 Quan sát và chụp ảnh hiện trường - 10 

đến 25 giờ  

 Phỏng vấn các nguồn thông tin - 5 đến 10 

giờ  

 Khảo sát thực địa - 5 đến 10 giờ 

 Nghiên cứu thứ cấp (Internet, thư viện, 

hiệu sách, v.v...) - 5 đến 10 giờ  

 Thu thập dữ liệu và mẫu - 5 đến 10 giờ 

 Đối chiếu và chỉnh sửa dữ liệu - 5 đến 10 

giờ 

 Chỉnh sửa ảnh - 5 giờ 

 Chuẩn bị và Hiệu đính bài thuyết trình 

cuối ISP - 8 giờ 

 Thuyết trình và Bảo vệ bài thuyết trình 

cuối ISP - 2 giờ 



The Professors, Teachers, and Institutional Partners 

Since 2014, YESPI has contracted and worked with a variety of professors, researchers, academics, 

professionals, informed individuals, and institutions in a wide array of subject areas.   These resources 

will be utilized for the students ISPs.  In some cases, these are the teachers that will teach specific 

sections of the ISP program.  In other cases, these are the individuals or institutions (as well as others 

depending on the topic) who can be made available to students pursuing their ISP topic. 

 

 

 

Dr. Pat Munday – Tenured professor at Montana Tech with a PhD in Science & Technology Studies 

from Cornell University. His academic experience ranges from teaching chemistry at Cornell to teaching 

science writing to PhD candidates at Zhongshan (Sun Yet-sen University).  He instructs research 

methods, photography, environmental science, and the development of the Independent Study Project 

(ISP). 

Dr. Vaughan Judge – Director of the Art School at Montana State University and collaborator with 

YESPI on 188 Art’s development in the USA and China.  

Dr. John Xanthopolous – Professor at the University of Montana Western and instructor for the Socratic 

Study methods classes of the YESPI programs. 

Dr. Dana Cotton – Professor at the University of Montana Western and instructor for the Socratic Study 

methods classes of the YESPI programs.  

Dr. Deidre Combs – Professor at Montana State University and instructor for the leadership component 

of YESPI programs. 

Dr. Michael Duchemin – Director of the Charlie Russell Museum and collaborator with YESPI on the 

Shanghai-based 188 Art’s programs in America. 

Nick Gevock – Conservation Director for the Montana Wildlife Federation and instructor for the 

Yellowstone orientation and the back country camping and ecology courses 

Chen Shihua – MS from Montana Tech studying under Professor Munday.  Shihua is a native of China 

and completely bilingual. She teaches presentation skills for the ISP program and assists with the ISP 

program.  She is pursuing a PhD in technical communication and education.  



 

 

 

Mike Meese – Director of the Buffalo Field Campaign in West Yellowstone.  Mike provides specialized 

tours to YESPI groups to teach about the Yellowstone bison herds. 

Cyndy Andrus – The current Mayor of Bozeman and a board member of the Montana Arts Council.  

Cyndy traveled to China with 188 Art in 2016 and has spoken at YESPI’s welcome dinners to its 

students. 

Karen Boehlinger – The former Second Lady of Montana (wife of the Lieutenant Governor) and a 

member of the Montana Art Council.  Karen has extensive contacts in Montana and has traveled to China 

twice with the 188 Art group.  She worked closely with Sam on the 188 Art tour. 

David Stonehocker – The International Student Coordinator of Butte Central High School, co-founder of 

the Montana Study Group, and instructor for the speech and debate and standardized testing for YESPI 

programs. 

Les Gilman – A rancher and director of a nonprofit foundation focused on sustainable ranching.  Les 

taught a session on ranch and wildlife ecology in 2015 to YESPI’s summer academy students. 

Scott McMillion – An author and owner of Montana Quarterly magazine.  Scott can offer unique insight 

to Yellowstone’s grizzly bears. 

Brian Farrell – Owner of Yellowstone Trail Guides, Brian has a license to take groups into the back 

country of Yellowstone National Park.  

Parks Reece – A Montana artist based in Livingston, Parks has hosted the 188 Art group several times 

and has held four shows of this artwork in China.  He has taught art classes for YESPI.  

 

Some of YESPI’s institutional partners include: 

Greater Yellowstone Adventure Series LLC (GYAS) – This is a sporting series owned by Sam 

Korsmoe.  It hosts a series of races in and around the Greater Yellowstone Ecosystem.     

Yellowstone Trail Guides – This is a private company that offers guided tours into Yellowstone National 

Park.  It has a special permit to take these groups in the Yellowstone’s back country.   

Montana Arts Council – YESPI has worked very closely with the Montana Arts Council which has sent 

several artists to China and has hosted several Chinese artists from 2014 to 2017.  

Montana State University – This is a four-year university in Bozeman with close to 800 foreign students 

currently enrolled.  YESPI’s student groups stay on the MSU campus, hire teachers and presenters, and 

use campus classrooms. YESPI also has a recruitment contract to represent MSU in China and Vietnam.  

Montana Tech – This is a four-year technical and engineering school.  YESPI is in discussion with the 

university about the co-development of a series of environmental workshops.  Montana Tech provides 

accreditation to YESPI students who complete the Independent Study Project (ISP).   

University of Montana Western – This is a four-year university in Dillon and is part of the University of 

Montana (Missoula) network.  The YESPI group in 2015 stayed on the UM Western campus. 

 

 

 

 



Các chuyên viên, giáo viên và tổ chức đối tác  

Từ năm 2014, YESPI đã ký kết và cộng tác với nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, học giả, chuyên viên, 

cá nhân có kinh nghiệm và các tổ chức đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là nguồn thông tin sống quý 

báu dành cho học sinh của ISP. Một số họ đóng vai trò giảng dạy một vài học phần trong chương trình. 

Số khác trở thành nhà cố vấn trong quá trình học sinh tìm hiểu đề tài.  

 

 

 

TS. Pat Munday - Giáo sư của Montana Tech, có bằng Tiến sĩ khoa học và công nghệ tại Đại học 

Cornell. Kinh nghiệm học thuật của ông bao gồm giảng dạy bộ môn Hóa học tại Cornell, giảng dạy bộ 

môn Khoa học cho các nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ tại Trung Sơn, Quảng Đông -TQ (Đại học Sun Yet-

sen). Ông chịu trách nhiệm đào tạo bộ môn Các phương pháp nghiên cứu, Nhiếp ảnh, Khoa học môi 

trường và phát triển giáo trình ISP. 

TS. Vaughan Judge – Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật, Đại học Bang Montana; Cộng tác viên phát triển 

chương trình Nghệ thuật 188 của YESPI tại Mỹ và Trung Quốc.  

TS. John Xanthopolous – Giáo sư tại Đại học Montana Western; Giảng viên các lớp Phương pháp 

Socrates, chương trình YESPI.   

TS. Dana Cotton – Giáo sư tại Đại học Montana Western; Giảng viên các lớp Phương pháp Socrates, 

chương trình YESPI.   

TS. Deidre Combs – Giáo sư tại Đại học Bang Montana; Giảng viên học phần Kỹ năng Lãnh đạo, 

chương trình YESPI.  

TS. Michael Duchemin – Giám đốc Bảo tàng Charlie Russell; Cộng tác viên chương trình Nghệ thuật 

188 (Thượng Hải) tại Mỹ của YESPI.  

Nick Gevock – Giám đốc bảo tồn của Liên đoàn Động vật hoang dã Montana (Montana Wildlife 

Federation); phụ trách Chương trình định hướng Yellowstone, giảng viên các khoá học về cắm trại và hệ 

sinh thái.   

Chen Shihua – Thạc sĩ khoa học từ Montana Tech, nghiên cứu sinh dưới sự đào tạo của Giáo sư 

Munday. Shihua là người Trung Quốc nhưng có khả năng song ngữ hoàn hảo. Cô giảng dạy kỹ năng 

thuyết trình và phụ trách điều phối trong chương trình ISP. Cô hiện đang bảo vệ luận án Tiến sĩ về công 

nghệ truyền thông và giáo dục.  



Mike Meese – Giám đốc Chiến dịch Trại Bò rừng (Buffalo Field Campaign) tại phía Tây Yellowstone.  

Mike cung cấp các gói tham quan đàn bò rừng tại Yellowstone cho các nhóm của YESPI. 

Cyndy Andrus – Thị trưởng đương nhiệm của thành phố Bozeman; Thành viên hội đồng quản trị Hội 

đồng Nghệ thuật Montana. Cyndy từng đồng hành cùng chương trình Nghệ thuật 188 tại Trung Quốc vào 

năm 2016, và phát biểu trong bữa tối chào đón học sinh của YESPI.  

Karen Boehlinger – Cựu đệ nhị phu nhân Bang Montana (vợ của Phó Thống đốc Bang); thành viên Hội 

đồng Nghệ thuật Montana. Karen có nhiều liên hệ ở Montana và đã đến Trung Quốc hai lần với nhóm 

Nghệ thuật 188. Cô đã cộng tác chặt chẽ với Sam trong chương trình lưu diễn Nghệ thuật 188. 

David Stonehocker – Điều phối viên Học sinh quốc tế tại Trường Trung học Butte Central; Đồng sáng 

lập Nhóm nghiên cứu Montana (Montana Study Group); phụ trách đào tạo kỹ năng phát biểu, hùng biện, 

và làm bài thi tiêu chuẩn của YESPI.  

Les Gilman – Chủ trang trại, giám đốc của một tổ chức phi chính phủ tập trung vào trang trại bền vững. 

Les giảng dạy một khoá học về trang trại và hệ sinh thái động vật hoang dã cho các học sinh chương trình 

hè của YESPI vào năm 2015.   

Scott McMillion – Tác giả, Chủ biên Tạp chí quý Montana. An author and owner of Montana Quarterly 

magazine. Scott cung cấp góc nhìn độc đáo về gấu xám vùng Yellowstone. 

Brian Farrell – Chủ sở hữu Yellowstone Trail Guides. Brian có giấy phép đưa đoàn tham quan vào khu 

sau của Công viên quốc gia Yellowstone.  

Parks Reece – Nghệ sĩ gốc Montana hiện làm việc tại Livingston. Parks đã nhiều lần tổ chức nhóm Nghệ 

thuật 188 và bốn lần tổ chức các buổi trình diễn nghệ thuật của nhóm tại Trung Quốc. Anh cũng tham gia 

giảng dạy các lớp nghệ thuật cho YESPI. 

 

Một vài tổ chức đối tác của YESPI: 

Công ty TNHH Chuỗi hành trình khám giá Greater Yellowstone (GYAS) – Đây là chuỗi hoạt động 

thể thao sở hữu bởi Sam Korsmoe. Đơn vị tổ chức hàng loạt các cuộc đua trong và xung quanh Hệ sinh 

thái Greater Yellowstone.     

Yellowstone Trail Guides – Doanh nghiệp tư nhân cung cấp các gói tham quan có hướng dẫn viên vào 

Công viên quốc gia Yellowstone. Đơn vị sở hữu giấy phép chuyên biệt cho phép đưa đoàn tham quan khu 

vực sâu của Yellowstone.   

Hội đồng Nghệ thuật Montana – YESPI hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Nghệ thuật Montana trong việc 

cử các nghệ sĩ tới Trung Quốc cũng như tiếp đón các đoàn nghệ sĩ Trung Quốc từ năm 2014 tới 2017.  

Đại học Bang Montana (MSU) – Đại học hệ bốn năm tại thành phố Bozeman với gần 800 sinh viên 

quốc tế đang theo học. Trường là nơi đón tiếp các đoàn học sinh của YESPI, cung cấp giáo viên, chuyên 

viên và không gian lớp học cho YESPI. YESPI là đơn vị tuyển sinh, đại diện cho MSU tại thị trường 

Trung Quốc và Việt Nam.  

Montana Tech – Trường đào tạo công nghệ kỹ thuật hệ bốn năm. YESPI đang trong quá trình đàm phán 

để cùng nhà trường xây dựng chuỗi đào tạo tập huấn về môi trường. Montana Tech cung cấp tín chỉ cho 

học sinh của YESPI sau khi hoàn thành Dự án Nghiên cứu độc lập (ISP).  

Đại học Western Montana – Đại học hệ bốn năm tại thành phố Dillon, thuộc hệ thống Đại học Montana 

(Missoula). Nhóm chương trình YESPI đã có thời gian lưu trú tại trường vào năm 2015.  

 

 

 



 

The Accreditation Process & the Tuition Cost 

Completion of the classroom studies detailed above combined with either 45 hours or 90 hours of field 

work that follows will constitute completion of the ISP.  This ISP must be presented and defended in front 

of a full committee comprised of teachers, outside observers, and YESPI staff. The ISPs will be graded by 

Professor Pat Munday or another Montana Tech professor.  Successful completion of this process will 

earn the student two (winter program) or two/three (summer program) university credits from Montana 

Tech of the University of Montana as well as a research certificate.  The course is university accredited, 

may be transferred to American universities, and can be included with any university application. 

The cost of these credits is as follows (based on 2018 rates): 

Montana Tech Registration Fee – Approximately $600 

Classroom Lectures and Assignments (one credit) – $625 

45 hours of Field Work (one credit) – $625 

90 hours of Field Work (two credits) - $1,250 

 

Total Estimated Cost for two credits - $1,850    

Total Estimated Cost for three credits - $2,500 

 

These payments are made independent from YESPI and must be paid directly to Montana Tech.  The 

appropriate invoices will be issued to the students.  

  



Quá trình cấp tín chỉ và Học phí  

Hoàn thành các khoá học trên lớp được nêu chi tiết ở phần trên, kết hợp với 45 giờ hoặc 90 giờ nghiên 

cứu thực địa là phần tiên quyết để học sinh hoàn thành chương trình ISP. Các đề tài ISP phải được trình 

bày và bảo vệ trước một hội đồng gồm các giáo viên, khán giả và nhân viên của YESPI, sau đó, được 

chấm điểm bởi Giáo sư Pat Munday hoặc một giáo sư khác của Montana Tech. Hoàn thành thành công 

quá trình này sẽ giúp học sinh giành được hai tín chỉ (Chương trình mùa đông) hoặc hai/ba tín chỉ 

(Chương trình mùa hè) từ Montana Tech thuộc Đại học Montana, kèm theo một chứng nhận nghiên cứu. 

Khóa học được công nhận bởi khối trường đại học. Tín chỉ có thể được sử dụng, bảo lưu và đưa vào hồ sơ 

ứng tuyển cho bất kì trường đại học nào của Mỹ.  

 

Chi phí cấp tín chỉ (dựa vào bảng giá năm 2018): 

Phí ghi danh tại Montana Tech – khoảng $600 

Lớp học và bài tập trên lớp (1 tín chỉ) – $625 

45 giờ Thực địa (1 tín chỉ) – $625 

90 giờ Thực địa (2 tín chỉ) - $1,250 

 

Chi phí dự kiến cho 2 tín chỉ - $1,850    

Chi phí dự kiến cho 3 tín chỉ - $2,500 

 

Các chi phí trên được thanh toán thẳng cho Montana Tech, không thông qua YESPI. Học sinh sẽ nhận 

được đầy đủ hoá đơn/ giấy biên nhận tương ứng. 

 

  



The Topics for the ISP 

YESPI will encourage all it students to pursue an ISP in one of the four topics noted below.  This is 

because these topics are relevant, interesting, and there are several research sources that the student can 

use for these topics.  YESPI will also encourage students to consider a comparative study.  This means 

studying a specific topic in the Yellowstone while also studying this same topic within Vietnam or China 

and thus being able to draw a unique comparison.  For example, a student may decide to study grizzly 

bear habitat in the Yellowstone and compare the challenges and problems associated with the grizzly bear 

in the Yellowstone to the panda bear and its habitat in Southwest China.  This would provide a fresh, 

interesting and quite unique research project. Such a project could truly stand out. 

Despite this guidance, the choice of ISP topics is up to the student. YESPI will not require its students to 

choose one of these four topic areas.  If a student can make a compelling argument for another topic, 

YESPI teachers are more than willing to listen to any argument or reasoning for a different topic.  

The four primary areas for ISP topics are:  

Role of Fire in an Ecosystem 

Wildfires are a natural part of any ecosystem.  They are vital in some forested areas.  In 1988, there were 

massive fires in the Yellowstone area.  These burned out areas can now be observed up close to see how 

fire results in a re-birth of a forest.  As can be observed in this photo, this topic would be investigating the 

value and destruction that fire brings to the environment. 

 

 

Tourism Problems – When a national icon gets loved to death 

Yellowstone National Park is the first national park in the world. In recent years, it has set attendance 

records each year.  Currently, there are more than four million visitors who enter the Park each year.  This 

large number of people has caused numerous growth problems.  The Park service is doing its best to 

mitigate these problems.  This ISP topic would investigate these problems and possibly test some 

solutions.  It also offers a good opportunity for a comparative study to Vietnam’s most popular tourist 

destinations such as Ha Long Bay or new destinations such as the Son Doong Caves in Central Vietnam. 
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The Geology of the Yellowstone 

The geology of the Yellowstone is one of the most volatile regions of the world.  There are constant 

earthquakes in the area.  There are also more geysers and hot springs in the Yellowstone than anywhere 

else in the world outside of Iceland.  The geology can be seen clearly and up close.  This ISP topic would 

involve documenting the geological oddities of the Yellowstone. 

 

 

The Big Three Critters (choose one) 

The Yellowstone has numerous wildlife, birds, plants, and insects.  It is an incredibly diverse ecosystem 

with thousands of different kinds of animals.  The most famous and most interesting animals are the 

grizzly bear, the wolf, and the bison.  Each of these animals has a very unique history and are currently 

facing different and very challenging issues. These issues are political, social, economic, and 

environmentally based.   This ISP topic involves selecting one of these animals and looking more closely 

at how the animal lives within the Greater Yellowstone Ecosystem.  Like with tourism problems, this 

topic offers the opportunity for a comparative study to wildlife in Vietnam or China.  
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Các đề tài cho ISP 

YESPI khuyến khích tất cả học sinh theo đuổi một trong bốn đề tài ISP dưới đây. Lý do bởi các đề tài này 

đều phù hợp, thú vị và có lượng thông tin nghiên cứu đa dạng cho học sinh. Học sinh cũng được khuyến 

khích triển khai nghiên cứu so sánh. Trong đó, đề tài nghiên cứu tại Yellowstone có thể được đưa vào bối 

cảnh của Việt Nam hoặc Trung Quốc để đưa ra những so sánh độc đáo. Ví dụ, học sinh có thể quyết định 

nghiên cứu môi trường sống của gấu xám ở Yellowstone và so sánh thách thức liên quan đến gấu xám ở 

Yellowstone với gấu trúc ở Tây Nam Trung Quốc. Điều này mở ra góc tiếp cận mới mẻ, thú vị và độc đáo 

giúp bài thu hoạch trở nên nổi bật.  

Học sinh được quyền tự do chọn đề tài của mình mà không bị bó hẹp vào những đề xuất dưới đây. Giảng 

viên của YESPI luôn hưởng ứng và sẵn lòng hỗ trợ khi học sinh có những giả thiết và lý do thuyết phục 

cho những đề tài mới. 

Bốn chủ đề chính cho ISP gồm: 

Vai trò của Lửa trong một hệ sinh thái 

Cháy rừng là một hiện tượng tự nhiên của bất kỳ hệ sinh thái nào, thậm chí đóng yếu tố quan trọng ở một 

số khu vực có rừng. Năm 1988, tại Yellowstone đã xảy ra nhiều đám cháy lớn. Những khu vực từng bị 

cháy trụi này trở thành hiện trường minh chứng cho khả năng của lửa trong việc làm tái sinh một khu 

rừng như thế nào. Như có thể thấy trong bức ảnh này, đề tài tập trung nghiên cứu về giá trị cũng như khả 

năng tàn phá mà lửa mang lại cho môi trường. 

 

Nguy cơ mà ngành du lịch mang lại - Khi biểu tượng quốc gia bị "yêu đến 

chết" 

Công viên quốc gia Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên và xưa nhất trên thế giới. Địa danh này ghi kỉ 

lục về số lượng khách tham quan liên tục trong nhiều năm gần đây, với con số ước tính đạt trên 4 triệu 

lượt khách mỗi năm. Điều này cũng tạo ra nhiều vấn đề về sinh trưởng - điều mà lực lượng quản lý Công 

viên quốc gia Yellowstone đang phải nỗ lực giảm thiểu.  Mục đích của ISP xoay quanh việc tìm hiểu về 

các thách thức cũng như đưa ra và kiểm chứng một vài giải pháp cho những vấn đề này. Ngoài ra, chủ đề 

này còn là cơ hội để chúng ta đưa ra một vài nghiên cứu so sánh với những địa danh du lịch nổi tiếng của 

Việt Nam như Vịnh Hạ Long hay Động Sơn Đoòng.   
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Địa chất của Yellowstone 

Địa chất của Yellowstone là một trong những khu vực biến động nhất trên thế giới, với các trận động đất 

liên tục xảy ra tại khu vực này. Tại đây còn có nhiều mạch nước phun và suối nước nóng hơn bất kỳ nơi 

nào khác trên thế giới ngoài Iceland. Giờ đây khi quan sát thảm địa chất này một cách chi tiết và gần gũi, 

đề tài của ISP là ghi lại và phân tích các đặc điểm địa chất của Yellowstone. 

 

 

Ba loài thú lớn (chọn một)  

Yellowstone sở hữu quần thể hoang dã phong phú từ động vật, chim muông tới thực vật và côn trùng. 

Đây là một hệ sinh thái vô cùng đa dạng với hàng ngàn loài động vật khác nhau. Trong đó, nổi tiếng và 

thú vị nhất là gấu xám, sói và bò rừng. Mỗi loài vật này có một lịch sử rất độc đáo và hiện phải đối mặt 

với những vấn đề và thách thức khác nhau từ góc độ chính trị, xã hội, kinh tế và môi trường. Đề tài ISP ở 

đây là chọn một trong số ba loài vật này và nghiên cứu kỹ hơn về đời sống của chúng trong Hệ sinh thái 

Greater Yellowstone. Cũng giống như đề tài về du lịch, đề tài này cho phép chúng ta thực hiện nghiên 

cứu so sánh với đời sống của động vật hoang dã tại Việt Nam hoặc Trung Quốc.  
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